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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày     tháng 3 năm 2023

             

Kính gửi: 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh.

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-
CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Thông tư 
số 06/2022/TT-BKHĐT);

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023;

Để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia cụm liên 
kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái năm 2023 theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 
các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn các DNNVV thuộc thẩm quyền quản lý về hỗ trợ 
DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng 
1.1. Phạm vi hỗ trợ
Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (Chuỗi giá trị 

nông nghiệp, chế biến nông sản) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
1.2. Đối tượng được hỗ trợ
Doanh nghiệp được hỗ trợ khi đảm bảo đồng thời các tiêu chí sau đây:
- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp và đáp ứng các quy định về tiêu chí xác định DNNVV tại Chương II, 
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

- DNNVV phải đáp ứng điều kiện tại Điều 23 hoặc Điều 24 Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP. 
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2. Kinh phí hỗ trợ
Tổng kinh phí hỗ trợ: 744 triệu đồng (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng). 

Nguồn kinh phí hỗ trợ DNNVV từ ngân sách Trung ương được giao tại Quyết 
định số 288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái, về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn 
ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. 

3. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Năm 2023.
4. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ
Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong 

năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định số lượng doanh 
nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc như sau:

- DNNVV nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước.
- DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ, 

DNNVV là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.
- Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ 

khác nhau tại mục 5 văn bản này theo quy định thì doanh nghiệp được lựa chọn 
một mức hỗ trợ có lợi nhất.

- Các nội dung hỗ trợ cho DNNVV do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hỗ trợ áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định.

- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội 
dung do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ không được trùng lặp 
với các nội dung hỗ trợ của các Sở khác, cụ thể như sau: Sở Khoa học và Công 
nghệ (nội dung hỗ trợ công nghệ - Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP); Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội (nội dung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực - 
Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) và các nội dung hỗ trợ khác quy định 
tại Chương III của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

5. Nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
5.1. Hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ 

thuật sản xuất chuyên sâu tại DNNVV
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công 

nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu 
đồng/ khóa/ năm/ doanh nghiệp.

5.2. Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản 
phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản 
phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị nhưng không 
quá 20 triệu đồng/ hợp đồng/ năm/ doanh nghiệp.

5.3. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng (HACCP, ISO 22000,...).

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/ hợp đồng/ năm/ doanh nghiệp.

5.4. Hỗ trợ chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HACCP, 
ISO 22000,...).
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Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
nhưng không quá 30 triệu đồng/ năm/ doanh nghiệp.

6. Về phương thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ
- DNNVV gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ thông qua hình thức trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Chi 
cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, địa chỉ: Tổ 1, phường Minh 
Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để xem xét, quyết định.

- Thành phần hồ sơ đề xuất gồm:
(1) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (theo mẫu tại phụ lục gửi kèm). Trong đó ghi rõ nội 
dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).

(2) Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 
thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 
06/2022/TT-BKHĐT.

(3) Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. (Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ 

trợ là bản sao hoặc bản chụp từ bản gốc, bản chính và không cần chứng thực. 
Trường hợp cần thiết đề nghị DNNVV cung cấp bản chính hoặc bản gốc để đối 
chiếu thông tin).

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 17/4/2023.
Trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các nội dung có liên 

quan, nếu chưa rõ đề nghị liên hệ với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và thủy sản, số điện thoại 0945 982 845 (đ/c Hoàng Văn Toàn - Phó Chi 
cục trưởng) hoặc 0988 965 994 (đ/c Nguyễn Thùy Dương - Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng, chế biến thương mại nông sản) hoặc truy cập Website: 
https://sonongnghiep.yenbai.gov.vn hoặc https://chicucqlclyenbai.gov.vn để được 
hướng dẫn, giải đáp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm, 
phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị trong thực hiện hỗ trợ các DNNVV tham gia 
cụm liên kết, chuỗi giá trị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Website: Sở NN, QLCL;
- Lưu: VT, QLCL.

 GIÁM ĐỐC

Đinh Đăng Luận
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Phụ lục
MẪU TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH 

NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ
(Kèm theo Công văn số:      /SNN-QLCL ngày   tháng 3 năm 2023 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: ...........................................................
Tên doanh nghiệp: .........................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................
Loại hình doanh nghiệp:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................
Quận/huyện: .................................. Tỉnh/thành phố: ...................................
Điện thoại: ................... Fax: ...........................Email: ................................. 
2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ:
Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên:

□ Có □ Không
Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ................................................
3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: .............................
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ..........................................................
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ...............................
Trong đó, số lao động nữ: .............................................................................
Tổng nguồn vốn: ..........................................................................................
Tổng doanh thu năm trước liền kề: ..............................................................
4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa
5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị (Chỉ chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất):
□ Hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ 

thuật sản xuất chuyên sâu tại DNNVV.
□ Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, 

phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị.
□ Hỗ trợ hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
□ Hỗ trợ chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
DOANH NGHIỆP CAM KẾT
1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

  ..., ngày ... tháng ... năm ...
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
 

 Hồ sơ kèm theo: ..........................................................................................
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